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Tilstede 8 forbrugere plus bestyrelsen 5. Der blev indleveret en fuldmagt. 

1. Dirigent: Hans Madsen Rosendalvej 43 blev valgt 

2. Bestyrelsens beretning 

Det var ingen indvendinger mod at generalforsamlingen blev afholdt forsinket grundet 

cononasituationen. 

Kim fik ordet og gennemgik årets forløb. 

Vi er medlem af Danske Vandværker som er en brancheorganisation for landets vandforsyninger. Af 

landets ca. 2.500 private vandværker er ca. 2000 medlem. DV tilbyder rådgivning, kurser, netværk 

og politisk interessevaretagelse. 

Vi har leveret 175.484 kubikmeter i 2019 svarende til ca 91 pr. forbruger. Det er et lille fald i forhold 

til 2018, hvor sommeren var meget varm. Vi er tæt den på tilladelse på 188.000 kubikmeter vi har. 

Tilladelsen skal fornyes i 2023. Derfor opfordres forbrugerne til at spare på vandet. 

Administrationen af vandværket bliver væsentlig mere kompliceret hvis vi leverer mere end 

200.000 kubikmeter, som reglerne er i dag. 

Vi arbejder løbende på at forbedre vores ledningsnet, hvilket bl. a. afspejler sig i at vi kun har et spil 

på ca. 2%. 

Vi har tre boringer, der leverer vand af rigtig god kvalitet. Der udtages prøver af vandet hvert 

kvartal både på vandværket og hos udvalgte forbrugere. 

Besvigelsessagen mod den tidligere kasserer (Dion Brockdorff) er afsluttet. Der blev anlagt sag om 

tilbage betaling af 350.000 kr.  Der blev afsagt en udeblivelsesdom om, at den tidligere kasserer 

skal betale de 350.000 kr. Sagen er overgået til vores forsikringsmægler, med henblik at han skal 

søge dækning hos vores forsikringsselskab. Det er usikkert om det lykkes at få pengene på grund af 

forsikringspolicens udformning. 

Vandværket har en solid egenkapital, hvorfor den enkelte forbruger ikke kommer til at mærke 

tabet. 

En stor del af 2020 er gået og vi forventer et normalt driftsår med løbende vedligehold af 

vandværket. I den forbindelse kan nævnes at vi har skiftet eltavlen og fået ny pumper på 

vandværket. 

Vores prisstigninger sidste år på såvel vand som den faste afgift er blevet endelig godkendt af Århus 

kommune. Vi ligger stadig et stykke under vandpriserne hos Århus Vand. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Revisoren gennemgår regnskabet. Det er udformet efter de gældende regler. Der henvises til det 

udsendte regnskab. 

Svar på spørgsmål: 

Forretningsordenen er ændret med henblik at sikre at en tilsvarende bedragerisag ikke gentages. 

De 500.000 kr., der er nævnt i ledelsesberetningen til etablering af automatisk aflæsning af målere 

er en hensigtserklæring. De er ikke afsat i budgettet. På nuværende tidspunkt aflæses målerne en 

gang om året ved at en fra bestyrelsen cykler rundt i området og opsamler målingerne elektronisk 

Kim gennemgik kort budgettet for 2020.  

Det foreslås at budgettet fremover udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
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4. Valg til bestyrelsen: 

Kim Dalsgaard villig til genvalg  11 

Bente Rud Pedersen villig til genvalg 11 

Brian Nissen 0 

Ole Nørlev     3 

Anette Holst  3 

Afstemningen resulterede i at Kim og Bente blev genvalgt. 

5. Valg suppleant 

Brian Nissen          4 

Ole Nørlev             3 

Anette Yde Holst  7 

Anette blev valgt til suppleant 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

intern revisor: Sanne Løkke Nordestgaard 

revisorsuppleant: ingen forslag, bestyrelsen undersøger om den kan finde en. 

7. Evt. 

Kim orienterede om udskiftningen af brandstandere. 37 er udskiftet. Tilbage er 7 standere fordelt i 

området. De har alle kontraventiler og et større tryk end de gamle. Vandværket har overtaget det 

ledningsnet, der blev brugt til brandstanderne. Brandvæsen bruger det vand det selv medbringer 

på vandvogne ved slukning af mindre brande. 

Ledningsnettet internt på vandværket er lagt om, så de går ud fra vandværkets kælder mod vest og 

ud for tilslutning til rørledning i off. Vejareal. 

Ledningsnettet internt på vandværket er lagt om, så de går uden om vandværket. I forbindelse med 

tilslutningen til det eksisterende ledningsnet skete der et ledningsbrud, der resulterede i 

manglende vand en aften. 

 

   

 

 


